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Revisionsberättelse 
Till årsmötet i Södra Umeå Ryttarförening 894002-8155 
 

Rapport om årsredovisningen 
 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Södra Umeå Ryttarförening för år 2021. 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 
2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 
 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 
 

Uttalanden 
 

• Intäkter samt kostnader är högre än fastställd budget. Det som i största del påverkar detta är  
att föreningen har fakturerat kostnader för arbete i Botnia Hästkliniks lokaler som föreningen hyr ut 
till dito.  

• Snöskottning av ridhustak medförde ökade kostnader mot budget. 

• Inköp av bil var ej planerat enligt budget utan blev nödvändigt då det äldre fordonet ej lönade sig att 
reparera. 

• Vi anser även att styrelsen ser över rutiner för inköp så att man ej hamnar i en jävsituation. 

• Styrelseprotokollen har granskats och styrelsens arbete har fungerat löpande. 

• Vi anser även att föreningen bör anlita en auktoriserad revisor samt att man har en föreningsrevisor 
som utses av årsmötet. Vi rekommenderar detta starkt då föreningen ökar sina intäkter samt 
kostnader från år till år. 

 
Som revisorer anser vi att föreningen i allt väsentligt har fungerande rutiner, vad avser styrelsearbete, 

ledning, redovisning och kontroll.  

 
 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Södra Umeå Ryttarförening för år 2021. 
 
Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
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